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تعمل شهال العجيلي ( )1976على تعزيز حضورها السردي بال ضجيج ،متكئة على خبرة ّ
نقدية في تقليب موقدها التخييلي ما بين القصة
والرواية ،باإلضافة إلى عملها األكاديمي في تدريس األدب العربي الحديث ،في أكثر من جامعة عربية .كانت مجموعتها القصصية األولى
«المشربية» ( )2005طريقها إلى الحكاية ،قبل أن تتجه إلى كتابة الرواية كفضاء سردي أكثر استيعابًا لما تكتنزه من حكايات نائمة .هكذا حضرت
(الرقة) في نسيج معظم رواياتها ،بوصفها مالذًا حميمًا لذكريات وتواريخ ووقائع ،كما في روايتها «سجاد عجمي» .ثم سترصد
مدينتها ّ
نحو آخر في روايتها الجديدة «صيف مع
الكارثة التي حلت على مدينتها في «سماء قريبة من بيتنا» ( ،)2015وستعود إلى تأثيث المدينة على ٍ
العدو» ( ،)2018في محاولة لتصحيح صورتها األصلية ،وعراقة تاريخها وآثارها ،بتجوال بين جغرافيات متباعدة تنطوي على وجع وبهجة
واغتراب ،في رهان على ذاكرة ترسم بمهارة رائحة المكان األول وأعرافه وأشواقه ،إلزاحة الصورة السوداء التي ألقت بظاللها على حضارة
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وادي الفرات .كأن كتابتها هنا حرب مضادة تستنفر عناصر سردية متناوبة الستعادة ما هو منهوب ومندثر ومهمل ،منذ خمسينيات القرن
المنصرم إلى اليوم .نساء يروين ما غاب عن الحكاية األصلية ،قبل هذا التاريخ ،ومحاوالت النجاة من عتمة قسرية أصابت أرواح كائناتها القلقة،
في طروادة جديدة تحتاج إلى هوميروس أكثر من حاجتها إلى ماركيز ،كما تقول .الروائية السورية التي تعيش في ّ
عمان منذ سنوات ،تقطع
ّ
المدمرة ّبالكتابة ،تمزج حبر الذكريات بعذوبة ماء الفرات كعزاء لما هو غائب ّوبعيد ومفتقد ،أو كما تقول «صار الوصول
المسافة إلى مدينتها
ّ
إلى البيت ضربًا من المستحيل .كأن حركة التاريخ تصنع لي تلك التعويذات المضادة للعنة المكان األول» .ورغم انخراطها في كتابة الرواية ،إال أنها
لم تهمل كتابة القصة ،إذ أنجزت مجموعة قصصية ثانية هي «سرير بنت الملك» نالت عنها «جائزة الملتقى للقصة العربية» في دورتها الثانية
( .)2017في مناسبة صدور روايتها الجديدة «صيف مع العدو» (منشورات ضفاف ـ منشورات االختالف) التقيناها في هذا الحوار
تقديم وحوار خليل صويلح

«صيف مع العدو» تؤرخ لمئة عام من تاريخ الرقة

شهال العجيلي :نحتاج إلى طـروادة ال ماكوندو
■ في روايتك الجديدة «صيف مع العدو»،
تؤرخني ملئة عام من تاريخ مدينتك الرقة،
كأنك تستدعني عزلتها على غرار ما فعله
«مائة عام من العزلة»؟
ماركيز في ّ
ّ
العدو»
 أعود بالرقة في «صيف معإلـ ــى خ ـم ـس ـي ـنـ ّـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
إذ تــأتــي «ك ــرم ــة» م ــن م ـس ــارح حيفا
وب ـيــروت واإلس ـك ـنـ ّ
ـدريــة ،حيث كانت
راقـ ـص ــة ف ــي ف ــرق ــة بــدي ـعــة مـصــابـنــي
ّ
ّ
ّ
بإقطاعي من
لتتزوج
االستعراضية،
ّ
ّ
الرقة هو اآلغا إبراهيم ،ولتكون عائلة
وتـصـيــر ج ــزءًا مــن امل ـكــان وحـكــايــاتــه.
ّ
لكن املرحلة األكثر تبئيرًا في السرد
ّ
الثمانينيات ،حيث طفولة
هي حقبة
ّ
«مل ـي ــس» ال ـتــي تـحـكــي يــومــيــاتـهــا مع
عائلتها ومع أبناء مدينتها ،وتظهر
ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــاة امل ـج ـت ـمــع الـ ـس ــوري،
منها حـكــايــات مجهولة عن
ونـعــرف ّ
النساء املـعــذبــات بالعشق والخيانة
واالع ـت ـقــاالت الـسـ ّيــاسـ ّـيــة .حــاولــت أن
أت ـل ـ ّـم ــس روح ال ــرق ــة ّاألص ـي ـل ــة ال ـتــي
ّ
عرفتها ،أو توهمت أنني أعرفها ،أو
أحببت أن تـكــون كــذلــك .تـمـ ّـر ّالــروايــة
أي ـ ـضـ ــا بـ ـت ــاري ــخ ب ـع ـي ــد لـ ـل ــرق ــة ع ـبــر
ش ـخ ـصـ ّـيــة ن ـي ـك ــوالس األمل ــان ــي ال ـ ّـذي
ّ
ليتتبع خطوات عالم الفلك الرقي
جاء
ّ
الـصــابـئـ ّـي ّ امل ـع ــروف بــاســم الـبــتــانـ ّـي.
أحـ ّـب املتلقون املكان على الرغم ّ
مما
يكتنفه مــن ح ــزن ،وق ـســوة ،ومصائر
ّ ّ
ّ
ـة ،حتى إن قــارئـ ّـة كتبت لي
ـراجـيــديـ ّ
تـ ّ
ّ
بــأنـهــا ّتـمــنــت ب ـشــدة لــو أن ـهــا انتمت
إلى الرقة ،وعاشت بني أولئك النساء
والــرجــال والبيوت والطرقات ،وأنها
تــذهــب إل ــى اإلنـتــرنــت ت ـطــارد الـصــور
ال ـقــدي ـمــة لـلـمــديـنــة .أن ــا ف ــي الحقيقة
ّ
الرومانسية
فاجأتني تلك الـصــورة
الـتــي تـكـ ّـو ّنــت لــديـهــا بسبب الــروايــة!
قلت لها إنـهــا ّ
ربـمــا لــو عــاشــت معنا
ّ
أسـبــوعــا حــتــى فــي ذل ــك الــزمــان الــذي
سـبــق ال ـح ـ ّـرب ،فـلــن يـكــون ذل ــك رأيـهــا
أبـ ـ ـدًا ،ف ــال ــرق ــة ك ــان ــت دائـ ـم ــا مـهـ ّـمـشــة
ّ
باالهتمام
ومـعــزولــة ،ومـقــتـرًا عليها
ّ
مــن قـبــل الـحـكــومــة! لــم تـكــن الــرقــة في
ً
«صـيــف مــع ال ـعـ ّ
ـدو» خليجًا مـعــزوال،
ليس كما فعل ماركيز فــي «مئة عام
ّ
من العزلة» ،فكل من العالقات ضمن
املكان وطريقة الحياة فيه ،من وجهة
نظري ،ال يسمح بصناعة رواية فيها
ّ
العدو».
درامــا عالية مثل «صيف مع
ّ
ّ
لننتبه إلى أن ماركيز استخدم واقعية
س ـح ـ ّ
ـري ــة ل ّـيـنـجــو ب ـم ـكــانــه الـصـغـيــر،
ّ
فــي حــن أن ـنــي اسـتـخــدمــت الــواقـعــيــة
ّ
الـنـقـ ّ
ـديــة ،الـتــي تتجلى فــي املـقــارنــات
ّ
وال ـح ـكــايــات وامل ـف ــارق ــة وال ـت ـح ــوالت.
ّ
ل ــذل ــك وص ـل ـت ـه ــا ب ـم ـح ــط ــات ال ـع ــال ــم
امل ــده ـش ــة ع ـبــر ت ــاري ــخ ّال ـشـخ ـصـ ّـيــات
وحركتها ،فحضرت الرقة هذه املدينة
الـبـسـيـطــة إلـ ــى ج ــان ــب دان ــزي ــغ الـتــي
ّ
العاملية
كــانــت نقطة انـطــاق الـحــرب
ّ
والقسطنطينية ،وبيت لحم،
الثانية،
ّ
وكولونيا ،وذلــك ألتمكن من تحريك
ّ
الشخصيات وإثرائها ،ومــن صناعة
ّ
املفارقات ورفع حدة الدراما.
■ هــل لـكــل روائ ــي «مــاكــونــدو» الـتــي عليه
اختراعها ،أو إعادة ّ
تخيلها؟
 ال ّّ
وقائعيًا
بد من وجودها .ال مكان
ّ
ّ
فــي ال ــرواي ــة ،كــل مـكــان هــو تـصــور أو

ّ
ان ــزي ــاح ،مـبـنـ ّـي عـلــى عــاقــات مـعــقــدة
نـفـسـ ّـيــة واج ـت ـمــاعـ ّـيــة واق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة...
ّ
متجددًا ويمنعني من
هذا ما يجعله
ّ
أن أك ــون رهـيـنــة ل ـ ّـه ،حــتــى ل ــو امتلك
ً
اس ـمــا ثــاب ـتــا« ،ال ــرق ــة» م ـث ــا .م ــع ذلــك
ّ
فـقــد اشتغلت عـلــى جـغــرافـ ّـيــات ع ــدة.
في روايتي األولى «عني ّ
الهر» ،2006
ب ـ ـ ــدأت ب ـح ـل ــب ،بـ ـح ــاراتـ ـه ــا ال ـقــدي ـمــة
وأح ـي ــائ ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة ،وب ـط ـب ـقــات ـهــا
ّ
ّ
االقتصادية ،وبحرفييها
االجتماعية
ّ
ّ
وصـنــاعــاتـهــا ،وت ـعــددات ـهــا الـلـغــويــة،
ّ
التصوف فيها .حلب تستطيع
وروح
أن تـقــوم على أكتافها رواي ــة كبيرة،
وأنا عشت فيها ّ
رب ّما أكثر مما عشت
ّ
ّ
ف ــي ال ــرق ــة ،ح ــت ــى إن ـه ــا ف ــي الحقيقة
مسقط رأس ــي .قــد تـكــون «مّــاكــونــدو»
ال ـت ــي ت ـق ـصــدهــا ،ه ــي «الـ ــرقـ ــة» الـتــي
ص ـن ـع ـت ـه ــا واسـ ـتـ ـغ ــرق ــت فـ ـيـ ـه ــا ،فــي
ّ
عجمي» .إذ
روايـتــي الثانية «سـ ّـجــاد
ّ
روائيًا صافيًا تقريبًا ،أي
كانت فضاء
ّ
جغرافيات منازعة ،استطاعت أن
بال
ّتكون عاملًا قائمًا بذاته ،لكن لنالحظ
أنـ ـه ــا ك ــان ــت م ــركـ ـزًا ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة
الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة ،أواخـ ـ ـ ــر الـ ـق ــرن ال ـثــالــث
الهجري ،بما يحمله املركز من ّ
ّ
تعدد
ّ
وعالقات معقدة ،من غير أن نخالف
فيه منطق التاريخ ،إذ اشتغلت هناك
ّ
على الــواقـعـ ّـيــة الـتــاريـخـ ّـيــة .أعتقد ّأن
ّ
التحدي األكبر هو في تحويل الرقة
ّ
ّ
املــديـنــة املـهــمـشــة وقــائـعــيــا إل ــى مركز
ّ
ف ــي ال ـ ـنـ ـ ّـص .ال ش ـ ـ ّـك ف ــي أن ال ـخ ـيــال
ّ
يستطيع فـعــل ذل ــك ،ولـكــن أي خيال
سيجعلها تضارع القاهرة أو دمشق
ً
ّ
أو طــوكـيــو م ـث ــا ،وب ـش ــرط أال يـكــون
ذلك على طريقة ماركيز أيضًا! لم أرد
ّ
رواية ّ
بمحدودية املكان
ريفية تموت
ّ
واللهجة والواحدية ،وال رواية جاذبة
عن طريق عالقات حـ ّـب وشهوة على
ش ــاط ــئ ن ـه ــر .الـ ــروايـ ــة بــال ـن ـس ـبــة لــي
ّ
تعدد ،وطبقات ،وحياة ،وصخب في
ّ
مكان ليس بمتعدد وليس فيه دراما
ّ
ّ
الواقعي ،ويفتقد
طبقية بمعنى الفهم
إلى الصخب .ال أعني بذلك ّأن الروائيّ
ال يستطيع أن يكتب رواية في زنزانة،
أو ف ــي غ ــرف ــة ،وع ــن عــاق ـتــه بـطــاولــة
ً
مثال أو مفتاح! هذا يحتاج إلى ظرف
ّ
ّ
آخر ألكتب روايــة أسميها مينمالية،
ّ
ولعلها رواي ـتــي الـقــادمــة! أنــا أحتاج
ّ
ّ
امللحمي اآلن،
إلى أن أكون هذا العالم
وي ـ ّ
فـحــن يـغـيــب امل ـك ــانُ ،
ـدم ــر الـبـيــت،
وامل ــدرس ــة ،وامل ـق ـب ــرة ،وي ـق ـتــل ال ـنــاس
الــذيــن مــن لحمنا ودم ـن ــا ،ويغيبون
تحت الــردم أو في السجون ،ويحدث
ـاوي ف ــي الـ ـه ـ ّ
تـ ـح ـ ّـول مـ ــأسـ ـ ّ
ـوي ــة ،وفــي
مـفــاهـيــم رئـيـســة كــالــوطــن ،وال ــدول ــة،
واإلنـ ـس ــان ـ ّـي ــة ...ن ـح ـتــاج إل ــى طـ ــروادة
ال إلــى مــاكــونــدو .نحتاج إلــى إلـيــاذة،
ً
وفعال لم تفارقني صور هوميروس
منذ .2012
■ تـقــاربــن تــاريــخ الــرقــة فــي كــل روايــاتــك
بتواريخ مختلفة ،هل املكان األول هو لعنة
الروائي وغنيمته السردية الثمينة؟
 ما زلت أتعامل معه بوصفه غنيمة،ودائـمــا كنت أقــول ال بـ ّـد لـلــروائـ ّـي من
ّ
رواي ــة امل ـكــان ّ
األول .لــم يـكــن مخط ّطًا
أن أتابع في مسألة استحضار الرقة
ب ـهــذا الــزخــم ل ــوال ال ـظــرف الـتــاريـخـ ّـي

ّ
الصعب الذي ّ
شخصيًا،
مر بنا ،أو بي
ّ
ولـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوّالت الـ ـق ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي
صـنـعــت مــن ال ــرق ــة نـقـطــة اسـتـقـطــاب،
ف ــال ــرواي ــة تـ ـح ـ ّـب ل ـح ـظ ــات ال ـت ـح ـ ّـول.
ن ـعــرف ف ــي ت ــاري ــخ األدب الـكـثـيــر من
الــروائـيــن الــذيــن ارتـبـطــت أسماؤهم
باملكان الذي انتموا إليه :عالقة بلزاك
بباريس ،وعالقة جاك لندن بأوكالند،
وش ـت ــاي ـن ـب ــك ب ـ ـمـ ــون ـ ـتـ ــراي ،وم ـح ـ ّـم ــد
ش ـ ـكـ ــري بـ ـطـ ـنـ ـج ــة ،وإب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ع ـبــد
ّ
املجيد بــاإلسـكـنـ ّ
ـدريــة ...حتى الكتاب
املـهــاجــرون بقيت عالقتهم بمكانهم

صارت ّالرقة عاصمة «الدولة
اإلسالمية» ،وصار الوصول إلى البيت
ضربًا من المستحيل ،فكانت روايتي
«سماء قريبة من بيتنا»
ّ
روائية :كافكا
األول مصدرًا لفضاءات
ّوك ــون ــدي ــرا وب ـي ـك ـيــت ...ل ـكــن اعـتـقــدت
أن ـنــي فــي «س ـ ّـج ــاد ع ـج ـمـ ّـي» ،ســأفــرغ
ّ
مــن امل ـكــان ّ
األول ال ــذي تكلمت عليه،
أو لـنـقــل ســأش ـفــى م ــن ال ـ ــوالء ،ب ــدأت
بالكتابة املواظبة في  ،2010ونشرت
ف ــي  ،2012وك ــان ــت ال ــرواي ــة إرهــاصــا
بما سيحدث لألسف .حدثت بعدها
ت ـلــك الـ ـتـ ـح ـ ّـوالت ال ـق ــاس ـي ــة ،وصـ ــارت
ال ــرق ــة ع ــاص ـم ــة الـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة،
وصار الوصول إلى البيت ضربًا من
املستحيل ،فكانت «سـمــاء قريبة من
ّ
بيتنا» .كأن حركة التاريخ تصنع لي
ّ
للعنة املكان
تلك التعويذات املضادة
ّ
َ
ّ
األول كـمــا سـ ّـمـيــتـهــا .إذ تـحــقـقــت لي
ّ
املسافة الجمالية ،وهــي مــا أحتاجه
دائمًا للكتابة ،والتي بوساطتها بدا
ّ
واملغيب من البيت الذي في
املجهول
ّ
ّ
الــرقــة ،وليس من املدينة ،بإمكانيات
ّ
هــائ ـلــة ،وكـ ــان مـسـتـعــدًا ب ــل محتاجًا
ل ـي ـكــون م ـ ـ ّ
ـادة ل ـل ـك ـتــابــة ،ح ـض ــرت في
ال ـنـ ّـص عـنــاصــر كـثـيــرة مــن تـلــك التي
حـ ـك ــى ع ـن ـه ــا بـ ـ ــاشـ ـ ــار :ال ـ ـجـ ــواريـ ــر،
ّ
ّ
والعليات ،وحتى
واألقبية ،واألدراج،
ّ
بيوت الحلزون ،فأعطى زخمًا عوض
عــن زخ ــم مــديـ ّنــة عــامــرة ،وص ــار رم ـزًا
ّ
ّ
كـ ـن ــائ ـ ّـي ــا لـ ـل ــرق ــة ح ــت ــى أن صـحـيـفــة
ال ـ ــ«غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة عـنــونــت
مقالها عن نصوص القائمة القصيرة
لـ ـ ـ «بـ ــوكـ ــر  »2015بـ ــ«سـ ـم ــاء قــري ـبــة
مــن بيتنا تعيد الــرقــة إل ــى الـحـيــاة»،
ووض ـعــت ص ــورة مــن ال ـســوق القديم
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع املـ ـ ـ ــوازي ل ـب ـي ـتــي ،حـيــث
ّ
ســاعــة املــدي ـنــة ،ودك ــاك ــن الـعــطــاريــن،
وعربات ّبائعي الخضار!
م ـعــك حـ ــق بــالـنـسـبــة مل ــوض ــوع لعنة
امل ـكــان .خـفـ ّـت فــي مــرحـلــة مــن املــراحــل
من ّذلك الفخ ،أي أن أستنفد األمكنة،
مع أنني عشت في أماكن كثيرة ،لكن
ّ
ط ــامل ــا ت ـعــام ـلــت م ــع كـ ــل م ـك ــان كتبت
بذاتيةّ ،
ّ
ّ
ذاتية
بحرية مطلقة ،بل
عنه
روائـ ـ ّـيـ ــة ط ـب ـعــا ،ف ـع ـلــت بــاألم ـك ـنــة مــا
أريـ ـ ــد ،اس ـت ـخــرجــت م ـن ـهــا ج ـمــالـ ّـيــات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـج ـم ـي ــل
واملـ ـش ـ ّـوه والـجـلـيــل واملـ ـق ـ ّـدس .وبـعــد
م ــا حـ ــدث ،تـ ـح ـ ّـررت ت ـمــامــا م ــن قـيــود

الحنني والوالء باملعنى الشائع الذي
ّ
يكابده اآلخرون .حني أفكر بما حدث
ف ـع ـلـ ّـيــا لـبـيـتــي ول ـغــرف ـتــي وملـكـتـبـتــي
وأل ـ ـ ـبـ ـ ــومـ ـ ــات صـ ـ ـ ـ ــوري وشـ ـ ـه ـ ــادات ـ ــي
وأل ـع ــاب ــي ...وبــأول ـئــك األغـ ــراب الــذيــن
دخّ ـلــوا بــأسـلـحـتـهــم ،وع ــا ّش ــوا فيها،
ّ ّ
ثم أفكر
ولغموها ،لكنت جننت حقًا.
في اآلخرين الذين ال أعرفهم ،والذين
لجؤوا إلى بيتي بعد خروج عائلتي
مـ ـن ــه ،ل ـي ـح ـم ــوا أن ـف ـس ـه ــم م ــن امل ـ ــوت،
فأتساءل :ملــاذا نحتكر األمكنة؟ ملاذا
ننفق عمرنا نبني البيوت ،ونغلقها
باملفاتيح ،ونتشاجر مــن أجــل غرفة
ـاص ــة أو س ــري ــر خ ـ ـ ّ
خـ ّ
ـاص ،إذا كــانــت
س ـت ـص ـي ــر مـ ـب ــاح ــة آلخ ـ ــري ـ ــن! كـتـبــت
مـشـهـدًا ف ــي «ص ـيــف م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو» عن
املبيت فــي بـيــوت غريبة نــزح أهلها،
وأمالك ألشخاص آخرين
وعن
أمتعة ّ
غائبنيّ ،
ثم فضلت حذفه ،كان قاسيًا
بشكل ثقيل على الرواية.
■ هناك ما يمكن أن نسميه «احتجاجات
م ــرن ــة» عـلــى م ــا أصـ ــاب ال ــرق ــة م ــن ك ــوارث
ونكبات وأوجاع ،وتاليًا ،اللجوء إلى نوع من
القدرية في معالجة هذا الجرح املفتوح .هذا
ما نجده في «سماء قريبة من بيتنا» إلى
ّ
حد ماّ .
ّ
 أعتقد أنها عبارة مجحفة أن نسميال ـت ـح ــوالت ال ـقــاس ـيــة ال ـت ــي عــاشـتـهــا
ّ
شخصيات «سماء قريبة من بيتنا»
ب ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات م ـ ــرن ـ ــة .لـ ـق ــد ك ــان ــوا
يعيشون في عاملهم الذي هو الرواية،
وهــي ليست مظاهرة ،وال اعتصامًا،
وال ي ـج ـل ــس أفـ ـ ـ ـ ــراده فـ ــي م ـق ـه ــى فــي
دمشق أو في براغ ،ليراقبوا ما يحدث
لهم على شاشة تلفزيون ويتناقشون

حـ ــول م ـض ــارب ــات ال ـس ـي ــاس ــة .أب ـطــال
«س ـ ـم ـ ــاء ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن بـ ـيـ ـتـ ـن ــا» ب ـشــر
ّ
مـتــروكــون فــي الـتـيــه ،إذ لــم يتمكنوا
ّ
الجبارين ،وليس
من مواجهة القوم
بإمكانهم ســوى أن يـقــولــوا كـمــا قــال
بنو إســرائـيــل ملــوســىُ :
ادع لنا ربــك...
ّ
هـ ــذا ه ــو االس ـت ـس ــام امل ـس ـت ـفــز ال ــذي
ّ
ّ
أيقونية
صورته الرواية ،هي صــورة
ّ
مل ـج ـت ـمــع ب ـت ـح ــوالت ــه امل ـ ـت ـ ـعـ ــددة مـنــذ
نهاية القرن التاسع عشر إلى ،2014
ّ
ممتدة
نتابعها عبر ما جرى لعائلة
ف ـي ـهــا امل ـت ـن ــاق ـض ــات اإلي ـ ّـدي ــول ــوج ـ ّـي ــة
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة ك ــلـ ـه ــا .كـ ــنـ ــا ب ـحــاجــة
لتنكشف تـحـ ّـوالت قــرنــن ّ،إلــى حدث
مـفـصـلـ ّـي ك ــأن تـصـيــر ال ــرق ــة عاصمة
اإلسالمية ،وأن ّ
ّ
تدمر بوصف
للدولة
ه ــذه الـعــاصـمــة حقيقة واق ـع ــة ،فيتمّ
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ك ـ ــأرض م ـش ــاع (No
 ،)man’s landتنسحب الدولة ،ويهزم
الجيش ،ويقصفها طيران التحالف،
ّ
وتتنازعها داعــش وقـســد ،وذلــك كله
ف ــي ق ـل ــب دولـ ـ ــة ق ــائ ـم ــة ه ــي س ــوري ــا،
ّ
وعلي أن أحكمه بالشرط الــروائـ ّـي ال
ّ
بالوقائعية!
■ ي ـن ـظــر اآلخ ـ ـ ــرون إلـ ــى ال ــرق ــة ع ـلــى أنـهــا
حاضرة بدوية على ضفاف الفرات ،فيما
تنبشني في «صيف مع العدو» تاريخًا آخر
مختلفًا ،ما هي مرجعياتك عن هذه املدينة
ال ـتــي جـعـلـهــا «تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
عاصمة له ،وما تأثير وجود هؤالء البرابرة
على سلوك شخصيات الرواية؟
 يمكن أن أقــول ّإنـنــي منذ أن ّكونت
وع ـيــا ن ـقـ ّ
ـديــا عـبــر الـتـجــربــة وال ــدرس
األك ــادي ـم ـ ّـي ت ـح ــدي ـدًا ،ص ــرت أتـعــامــل
مع املكان ومع الظواهر واألفراد ،بما

ّ
بفردية ،أي أعزلهم
فيهم أمــي وأبــي،
ّ
ع ــن ــي ألعـ ـي ــد اك ـت ـش ــاف ـه ــم بــوص ـف ـهــم
مـ ــوضـ ــوعـ ــات .ه ـ ــذا ي ـف ـيــد ك ـث ـي ـرًا فــي
التعامل بـعــدل ،إذ ال ّ
نحمل األشـيــاء
أو اآلخــريــن مــا فــوق طاقتهم ،ويفيد
كـ ـثـ ـيـ ـرًا فـ ــي ال ـص ـن ـع ــة ال ـ ــروائ ـ ـ ّـي ـ ــة ،إذ
يـمـنــح ح ـ ّ
ـري ــة ومــوضــوعـ ّـيــة ويـصـنــع
رؤيــة نــاقـ ّـدة .فــي «صيف مــع الـعــدو»،
ربطت الرقة عبر حركة الشخصيات
ّ
ّ
الثمانينيات،
الشرقية فــي
بــأوروبــا
وهــذا تاريخ عشته بتفاصيله هناك.
ك ــان بــإمـكــان امل ــرء أن يـســافــر ب ـ ّـرًا من
الرقة إلى تركيا ،وبلغاريا ،ورومانيا،
ويــوغ ـســاف ـيــا ،وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا،
وبــولــونـيــا ،وهـنـكــاريــا .وهـنــاك درس
كثيرون أيــام االنـفـتــاح على املعسكر
ّ
منكبة على
االش ـت ــراكـ ّـي .كـنــت دائ ـمــا
ـراءة املــراجــع
ت ــاري ــخ امل ـك ــان ،وع ـلــى قـ ـ ّ
وكتب التاريخ واألدب .تــأثــرت أيضًا
ب ــأبــي ،فـهــو م ـع ـمـ ّ
للمدن
ـاري وم ــرم ــم
ّ
األثـ ـ ّ
ـريـ ــة ،واش ـت ـغــل ع ـلــى س ــور ال ــرقــة
ال ـق ـ ّـدي ــم وبـ ـ ــاب ب ـ ـغـ ــداد .ي ـق ــع مـتـحــف
الــرقــة األثـ ـ ّ
ـري فــي ال ـحـ ّـي ال ــذي نسكن
فيه ،وكنت أذهب إليه ليس في زيارة
س ـي ــاح ـ ّـي ــة ،ب ــل ك ـمــا أذه ـ ــب إلـ ــى بيت
ّ
عمي أو إلــى بيت الـجـيــران .ال بـ ّـد من
ّ
ّ
أن أذك ــر أن مـقــابــل الـبـيــت أيـضــا ثمة
مـتـحــف أثـ ـ ّ
ـري وف ـنـ ّـي ف ــردي لــأسـتــاذ
ّ
ّ
طه الطه ،إحــدى الشخصيات الرقية
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ّـرس ـ ــت حـ ـي ــاتـ ـه ــا ل ـل ـت ـعــريــف
ب ــامل ــديـ ـن ــة وت ـ ــراثـ ـ ـه ـ ــا ،وي ـس ـت ـض ـيــف
الـ ـس ـ ّـي ــاح وامل ـه ـت ـ ّـم ــن ال ــذي ــن ج ـ ــاؤوا
مــن ك ـ ّـل بـقــاع الـعــالــمّ ،
ورب ـمــا خــرجــوا
مــن ذلــك القبو وجـلـســوا إلــى جــواري
ع ـلــى عـتـبــة ب ــاب ال ـب ـيــت ،أو ت ـنــاولــوا
ق ـهــوت ـهــم م ـع ـنــا .أي ـض ــا ع ــاص ــرت في

طفولتي بعثات التنقيب األثـ ّ
ـريــة في
ّ
الرقة ،وتابعت تحقيقاتها وأعمالها.
اشتغلت في «صيف مع العدو» على
ال ـبـ ّـتــانــي ،ومـ ّ
ـدون ـتــه الـفـلـكـ ّـيــة ،وكـنــت
ّ
ق ـب ــل ذل ـ ــك أع ــرف ــه م ـث ـل ـمــا يـ ـع ــرف ك ــل
ّ
الشخصية الـتــاريـخـ ّـيــة التي
مــواطــن
ّ
ّ
عرفت بها مدينته األم .ولعل معرفة
ال ـط ـب ــائ ــع وح ــرك ــة ال ـب ـش ــر ت ــأت ــي مــن
ّ
التاريخي إليقاعات الثقافة
اإلنصات
غـيــر ال ـعــاملــة :الـحـكــايــات واملــوسـيـقــى
واألمـ ـث ــال وردود األفـ ـع ــال ...لـكــن من
ّ
العدو» ،درست صفًا
أجل «صيف مع
ّ
ّ
في علم الفلك في مؤسسة أكاديمية
ف ـ ــي ع ـ ـ ّـم ـ ــان ت ـ ـج ـ ــري فـ ـيـ ـه ــا بـ ـح ــوث
ب ــال ـت ـع ــاون ب ــن ال ـج ــام ـع ــة األردنـ ـ ّـيـ ــة
وجـ ــام ـ ـعـ ــة «ه ـ ـ ـ ــارف ـ ـ ـ ــارد» .ول ـت ـح ـف ـ ّيــز
الصورة أيضًا درســت سنة في صف
ّ
ّ
امللكية
السينمائي في الهيئة
للنقد
ّ
األردنـ ّـيــة لــأفــام .حني يقرر اإلنسان
أن ي ـب ـح ــث س ـي ـج ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدروب ،عـلـيــه
فقط أن يمشي فيها ّ
بهمة! بالنسبة
ملرحلة دخول تنظيم الدولة ،أو دخول
َ
الـبــرابــرة كما سـ ّـمـيــتــه ،ف ـ «صـيــف مع
ّ
العدو» ،لم تعالج من وجود التنظيم
مشهد رحيل آخر مجموعة من
سوى ّ
أه ــل ال ــرق ــة عـنـهــا ،لـحـظــة املــواج ـهــات
األخ ـ ـي ـ ــرة لـ ـ ـخ ـ ــروج داعـ ـ ـ ــش ود ّخـ ـ ــول
قسد ،لنجد شخصيات مــن الــرقــة أو
م ـ ّـم ــن ع ــاش ف ـي ـهــا ،وق ــد وص ـل ــت إلــى
ّ
ّ
محملة بذكرياتها،
األملانية
كولونيا
لتحكي لـنــا ملـيــس أو لــولــو ،الناجية
من املواجهات األخيرة ،الحكاية على
طريقة هاملت وهوراشيو.
■ تعتنني فــي أعمالك باملحكيات املحلية،
أين ينتهي املحكي ومتى يبدأ السرد؟

ّ
ّ
ـون
 ل ـيــس كـ ــل م ـ ّح ـكــي م ـنــا ّس ـبــا لـيـكـ ّع ـن ـص ـرًا روائـ ــيـ ــا .امل ـح ـك ــي أي ـض ــا فــخ
يقع فيه بعض الــروائـيــن .أنــا أبحث
عــن الـخــاص الــذي يحمل روح العام،
فاالنتقاء من امل ــوروث أو من الثقافة
املـ ـحـ ـل ـ ّـي ــة مـ ـه ــم ك ـ ــي ال ي ـ ـكـ ــون ه ـن ــاك
إغراق .تبدو هنا أيضًا قدرة الروائي
عـ ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة أهـ ـ ــوائـ ـ ــه ،ف ــاألشـ ـي ــاء
ّ
الحميمة بالنسبة لك قد تكون مملة
أو م ـس ـت ـه ـج ـنــة مـ ــن قـ ـب ــل اآلخـ ــريـ ــن،
كــال ـك ـل ـمــات وامل ــواق ــف وال ـح ـك ــاي ــات...
مــا يضحكك أو يثير قــرفــك قــد يكون
غــامـضــا لــآخــريــن ،أو ح ـيـ ّ
ـاديــا ،أو ال

ّ
في «صيف ّمع العدو»،
الفضاء العام ّ هو فكرة
ّ
تحوالت الهوية خالل
الحروب والهجرات
ّ
يـحـمــل الــوقــع ذات ــه ال ــذي عـلـيــك .لعل
ّ
والخصوصية تكمن
مسألة الثقافة
فــي استصالح مــا يحمل روح العام،
فيضيف الـشـعـ ّ
ـريــة املـطـلــوبــة .اإلط ــار
ّ
ال ـف ـنـ ّـي أو خ ـ ـ ّ
ـواص ال ـن ــوع تـحـكــم كــل
شــيء في الكتابة ،نحن نكتب روايــة،
ّ
الشعبية،
وليس كتابًا في املــأثــورات
الرواية يجب أن تحمل روح
لكن هذه
ّ
ّ
وتتحدث عنه ،ال
العالم الــذي تمثله،
ّ
الروائي بل عالم الرواية.
عالم
■ ت ــذك ــري ــن ف ــي «س ـم ــاء ق ــري ـب ــة» ال ـع ـبــارة
التالية« :امل ــدن الجميلة صــارت ال مرئية»،
هل إعادة تحرير الصورة محاولة ملواجهة
الفقدان؟
ّ
لعلها حالة بحث عــن عــزاء وتـ ٍّ
ـأس،
ً
فحني يفقد اإلنسان ّأمــه مثال يصير
ي ـس ـت ـح ـضــرهــا ،يـسـتـحـضــر صــوتـهــا
ّ
ّ
وتصرفاتها ،وحتى األشياء التي كان
ّ
ّ
للجمالي
يحتج عليها .تحديداتنا
ت ـقـ ّـدم ـهــا عــاقـتـنــا ب ــه ،ومـمــارســاتـنــا
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ،ل ــذل ــك ي ـك ــون الـجـمـيــل
ّ
نسبيًا وثـقــافـ ّـيــا وطــائـفـ ّـيــا وقــومـ ّـيــا...
ّ َ
مــا ســمـيــتــه بــإعــادة تـحــريــر الـصــورة،
هو سرد لعالقتنا مع املكان والزمان،
ّ
وتلك ال يمكن استعادتها حتى لو كان
املكان مصانًا ،فما بالك بعالقتك مع
مكان ممحو ،وزمان تفوح منه رائحة
ال ـج ـث ــث واإلعـ ـ ــدامـ ـ ــات والـ ـص ــواري ــخ.
حكاية صغيرة ،كانت
أختي حكت لي ّ
قــد خــرجــت مــن الــرقــة فــي  ،2017قبل
خروج تنظيم الدولة بأسابيع قليلة،
م ــع اش ـ ـتـ ــداد ال ـق ـص ــف وامل ــواجـ ـه ــات،
وقبل ذلــك لم تخرج ّ من البيت لشهر
تـقــريـبــا .قــالــت لــي إن ـهــا حــن خرجت
مــن البيت وجــدت املدينة تمامًا غير
دخلت
قائمة حينما ّ
تلك التي كانت ّ
بأنها
اعتقدت
ها
أن
البيت ،إلى درجة
ّ
ف ــي ك ــاب ــوس أو ف ــي اآلخـ ـ ـ ــرة ،وأن ـه ــا
لوهلة لــم تكن مـتــأكــدة مــن ش ــيء! أنا
أس ـت ـط ـيــع أن أع ـط ــي ذلـ ــك مصطلحًا
ّ
أرجوك
فنيًا هو الفانتازيا .قالت لي:
ِ
احفظي الرقة التي عرفناها من قبل!
ً
صــدق ـنــي ل ـيــس س ـه ــا أن ت ـك ــون من
ّ
مدينة لم تعد موجودة فيزيائيًا .أال
يستثير غضبك أحيانًا تغيير مكان

ك ـت ــاب ف ــي مـكـتـبـتــك ،أو م ـف ـتــاح على
طاولتك ،فتقيم الدنيا على من حولك!
إذا غ ـ ّـي ــرت ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ط ــري ـق ــا اع ـت ــدت
عليها ،أال تشتمها؟ ماذا يمكنني أن
أفعل اليوم سوى كتابة الروايات!
■ شخوص روايــاتــك مـنــذورون للترحال،
ذهــابــا وإيــابــا ،هــل مــا تكتبينه ينتمي إلى
مفردات املنفى واللجوء والهجرة القسرية؟
 قبل  ،2012كنت أكتب عن الترحالم ــن م ــوق ــع ان ـت ـمــائــي إلـ ــى م ـك ــان غير
م ــرك ــزي ،ه ــام ــش .ي ـض ـطـ ّـرك الـهــامــش
مل ـغ ــادرت ــه لـ ـل ــدراس ــة ،أو ل ـل ـع ــاج ،أو
للتسوق على أقل تقدير .نادرًا ما ترى
شخصًا «رقـ ّـيــا» ،لــم يخرج مــن الرقة،
ل ـكــن ك ـثــر أول ـئ ــك ا ّل ــذي ــن ل ــم يـخــرجــوا
ً
من دمشق مثال ،إنهم ليسوا بحاجة
حـيـ ّ
ـويــة لــذلــك .أبـطــالــي يـبـحـثــون عن
ّ
هـ ّ
ـويـتـهــم بــاس ـت ـمــرار ،وه ــوي ــة املـكــان
جزء مهم من هذا السؤال الذي ال يكون
ّ
منطقيًا إال باملقارنة مــع مـكــان آخــر،
ومع ّ
هوية أخرى ،من هذين املوقعني:
املــركــز وال ـهــامــش ،كــانــت «ع ــن الـهـ ّ ّـر»
ّ
و«سجاد عجمي» .مع احتالل الرقة،
واحـ ـت ــال ال ـب ـي ــت ،وخـ ـ ــروج ال ـعــائ ـلــة،
واستحالة العودة ،وشتات السوريني
ب ـعـ ّ
ـامــة ،ومـعــرفـتــي الــوثـيـقــة بمدينة
ّ
عمان ،كانت «سماء قريبة من بيتنا»،
وكانت رواية عن حركة البشر بسبب
الـ ـح ــروب ،مـنــذ تـفـ ّـكــك اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة
ّ
العثمانية ،وج ــزء منها عــن الهجرة
ّ
القسرية للفلسطينيني ،والسوريني،
ّ
وال ـص ــرب ،والـفـيـيـتـنــامـيــن ...أم ــا في
«ص ـيــف مــع ال ـع ـ ّ
ـدو» فــالـفـضــاء ال ـعـ ّ
ـام
ّ
هــو فكرة تـحـ ّـوالت الهوية بالحروب
والـ ـهـ ـج ــرات ،ول ـك ــن ب ــدق ــائ ــق نـفـسـ ّـيــة
ي ــوم ـ ّـي ـ ّـة ،م ـس ـت ـمـ ّـدة م ــن ح ـي ــاة أب ـطــال
ّ
الشرقية ،ومن
من الرقة ومن أوروبــا
ّ
ّ
أمل ــان ـي ــا .لـنـفــكــر م ـعــا :تـتـغـ ّـيــر ال ـهــويــة
ّ ّ
ّ
ـرديــة بــاملـمــارســة االجـتـمــاعــيــة كــل
ال ـفـ ّ
ّ
ّ
يوم ،إنها تتغير بمجرد انتقالنا من
بيتنا لنسكن فــي بيت آخــر مـجــاور،
هوية املــرأة بشكل أكثر ّ
وتتغير ّ
ّ
حدة
ّ
مــن هــويــة ال ــرج ــل ،وه ــذه التغييرات
ّ
كلها تنطوي على آالم ،وه ــذه اآلالم
ّ
مـحــور حـكــايــات «صـيــف مــع ال ـعــدو».
ّ
بريطانية
منذ فترة ،التقيت بكاتبة
اسمها ليندا فرانس ،قالت ّإن ّ
محرك
الكتابة لديها هو شعورها باالغتراب
ع ـنــد تـغـيـيــر مـ ـخ ــارج ح ــروف ـه ــا حني
ان ـت ـق ـلــت عــائـلـتـهــا ف ــي طـفــولـتـهــا من
ج ـن ــوب إن ـك ـل ـت ــرا إلـ ــى ش ـم ــال ـه ــا! هــي
تحكي عــن م ـخــارج ال ـح ــروف ،ونحن
مـ ـ ـ ــاذا س ـن ـك ـت ــب إذن ،ه ـ ــل س ـت ـش ـفــي
غـلـيـلـنــا ال ـس ـي ــر ال ـش ـع ـبـ ّـيــة وامل ــاح ــم
والتغريبات؟! أال نجد الرواية الشكل
ّ
ّ
اإلشكالية!
الفني الذي يستوعب هذه
ّ
إن املـ ـ ــزاج الـ ـع ــام ل ـل ـمــرح ـلــة ال يمكن
ّ
استثناؤه في الكتابة الروائية ،وهذا
ال ــذي سيصنع بعد قليل مــا ّ
نسميه
تاريخ األدب.
■ مــا ال ــذي ط ــرأ عـلــى لـغـتــك ،بـعــد سـنــوات
الزلزال؟
ّ
شـيــاء القليلة التي
األ
من
اللغة
 لعلّ
ّ
شخصي
بقيت لي ،وأدركت أنها ملك
م ـث ـل ـه ــا مـ ـث ــل املـ ـ ـب ـ ــادئ األخ ـ ــاق ـ ـ ّـي ـ ــة،
ّ
السياسية ،والجسد .أشياء
واملواقف

ّ
ّ
التصرف بها.
خاصة ّونحن أحرار في
ّ
أعتقد أنه لم يكن لدي مشكلة مع اللغة
ّ
مــن قـبــل ،وم ــع ذل ــك الحـظــت أن لغتي
ّ
ّ
تحررت من قيود التداول العرفي ،أي
ّ
ّ
التي حددته أعراف املدارس الفنية ،أو
أعمال ّ
ّ
الرواد أو ّ
التحرر
املكرسني .هذا
ّ
فــي اللغة يعني تـغــيـرًا فــي األسـلــوب،
ّ
فسنجد في كــل من «سماء قريبة من
بيتنا» و«صيف مع العدو» ذلك الدفق
الذي يشبه ّ
تيار الوعي ،لكن ليس في
الـحــديــث عــن الــداخــل فحسب ،بــل عن
الـعــالــم ال ـخــارجـ ّـي بــأوصــافــه وأف ــراده
وحركته ،ومن وجهة نظر السارد الذي
يـســرد الــذكــريــات ،ومـشــاهــد الحاضر
ع ـلــى ح ـ ّـد سـ ـ ــواء ،وي ـس ــرد الـ ـح ــوارات
ّ
دفق
بني الشخصيات .لم يكن يوقف ّ
اللغة سوى لحظة وعي اإلطار الفني
ّ
وكلما ّ
تقدمت
املحدود بحدود النوع.
ـي ال ـســرد ،كـنــت أشـعــر بشكل أعمق
فـ ّ
ّ
مرجعية غـيــري لتحدد كيف
بــأنــه ال
أتعامل مع اللغة ّ ،التي جــاءت بريئة،
وسـلـسـلــة ،وم ـتــدف ـقــة ،وش ـجــاعــة غير
آبهة بشيء أو بأحد .أكتب مثلما ّ
أحب
أن أس ـت ـمــع إل ــى ح ــدي ــث م ــع صــديـقــة،
وم ـث ـل ـمــا أحـ ــب أن أق ـ ــرأ ال ـ ــرواي ـ ــات .ال
ّ
ّ
وال الصراخ ،وال
أحب العنف اللغوي ّ
االستعارات البعيدة .إنها ليست لغة
الرواية أو لغة الحياة .في «صيف مع
العدو» ،كتبت مثل ّطالب في امتحان،
ّ
ّ
يعرف كل شيء ،لكنه محدود بكل من
إطار السؤال والوقت!
ّ
■ يستثنى اسمك من قوائم النقاد غالبًا،
الرواية النسوية السورية الجديدة،
في قراءة
ّ
ك ــأن األم ــر يتعلق بـمــديــح االس ــم مــن دون
ّ
نصه ،ما تفسيرك ملثل هذا السهو؟
 في الواقع هناك كثير من الدراساتّ
ـام أعــام
ّ
النقدية عــن نصوصي ،بــأقـ ّ
الـ ـن ــق ــاد ،وي ـم ـكــن أن ن ـق ــول إنـ ـه ــا فــي
ّ
ّ
حـقــل ال ــرواي ــة ال ال ـن ـســويــة بـخــاصــة.
ّ
النسوية مـحــدودًا في
مــا زال مفهوم
ال ـن ـقــد ال ـع ــربـ ّـي ف ــي ق ـضــايــا املــوجــات
ّ
التحرش،
األقدم ،التي عنيت بقضايا
والطالق ،واألسرة ،وليس من ضمنها
رؤية العالم من وجهة نظر امرأة كما
أفعل .هناك أيضًا رسائل ماجستير
ودكتوراه ّ
قدمت عن هذه األعمال في
ّ
ّ
جامعات عربية وعاملية .عمومًا حني
ّ
ّ
النسوي ليصير
يتسع مفهوم النقد
ج ـ ــزءًا م ــن الـ ـ ــدرس ال ـث ـق ــاف ـ ّـي ،سـتـقــرأ
نصوصي من هذا املنظار.
■ مـتــى ت ـتــواريــن ك ـنــاقــدة وأكــادي ـم ـيــة عن
نصك الروائي؟
 أسـ ـتـ ـعـ ـم ــل املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف ال ـ ـن ـ ـقـ ـ ّـديـ ــة ال
ّ
ّ
النظريات .أعتقد أنني استفدت كثيرًا
مــن الـنـقــد فــي الـكـتــابــة ،اسـتـفــدت من
ّ
الفنية واألســالـيــب،
دراس ــة الـتـ ّـيــارات
وال ـن ـمــذجــة ،ومـفــاهـيــم عـلــم الـجـمــال،
ّ
النظرية .معرفة
من غير أن تحكمني
تاريخ األشكال مهم ّ
جدًا في الكتابة،
وفــي نهاية األم ــر الــروايــة ســرد ناقد
لطريقة بناء العالم ،وللعالقات التي
ت ـحـك ـمــه ،وال ب ـ ّـد ل ـلــوصــول إل ــى ذلــك
م ــن م ـعــرفــة ق ــوان ــن ال ـب ـن ــاء ون ـظ ـمــه،
وم ـ ــن ام ـ ـتـ ــاك األدوات .إن ّلـ ــم يـكــن
ذل ــك م ـتــواف ـرًا سيشعر املـتـلــقــي ال بـ ّـد
بهشاشة ما يقرأ وبضحالته.

